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coeducació, ecologia... i, d'aquesta 
manera, avançar vers una societat de 
ment oberta, més humanitzada, que 
ha interioritzat tots els coneixements 
per fer el món més just. 

   La memòria de Joan Fuster està 
present en les Trobades 2018. Amb el 
lema Nosaltres, pel valencià celebrem 
la dignitat del poble valencià i li fem 
l'ullet a una de les obres cabdals 
del País Valencià: Nosaltres, els 
valencians. Des d'Escola Valenciana 
mantenim ben viu el llegat del gran 
pensador Fuster i l'acostem a les 
escoles i a la ciutadania en les festes 
d'es�ma col·lec�va vers la llengua i la 
cultura. Ens il·lusiona reconéixer la 
importància d'aquest humanista que 
influí i influeix,de forma determinant, 
en la geografia polí�ca del nostre país. 

    Joan Fuster despertà consciències. 
Sabia que "explicar" era una invitació a 
"transformar". En Escola Valenciana 
veiem el món a través de les gruixudes 
ulleres de Fuster: entenem que 
millorar la situació actual del valencià 
implica alguns canvis substancial si 
necessaris. Per a ser un país com cal 
s 'ha d' incloure la competència 
lingüís�ca en la llei de funció pública 
valenciana. És estrany demanar que 
l e s  e m p l e a d e s  i  e l s  e m p l e at s 
públic sens atenguen en valencià i en 
castellà, les dues llengües oficials del 
País Valencià? Nosaltres pensem que 
no. Enguany, la Llei d'Ús i nsenyament 
del Valencià complirà 35 anys i 
lanostra llengua encara no gaudeix 
d'una situació de normalitat. Cal una 
empenta per potenciar el valencià i 
contribuir-ne a la normalització. 

Fuster també desitjaria engegar la 
televisió i la ràdioen la nostra llengua. 
Poderescoltar tots els programes en la 
nostra llengua. Visualitzar les 19 
Trobades d'Escoles en Valencià amb 
un gest senzill.

    Nosaltres, pel valencià. Sí, totes i 
tots nosaltres som les persones que 
sumemla nostra energia pel valencià. 
Perquè educar pel valencià és estar a 
favor del plurilingüisme, dels mestres 
que ensenyen el valencià i altres 
llengües i cultures des de l'es�ma. 
Nosaltres, pel valencià és abraçar 
la  mul�cultural i tat ,  l 'educació 
p a r � c i p a � v a  i  d e m o c r à � c a , 
l 'ensenyament que transmet el 
coneixement cien�fic. Nosaltres pel 
valencià és valorar que les persones 
aprenem des del cor.

    Nosaltres pel valencià és l'educació 
humana, que afavoreix el benestar 
emocional de les xiquetes i els xiquets 
perquè els encoratja a resoldre 
conflictes i els anima a ser feliços.

Nosaltres, pel valencià. Vine amb 
nosaltres a la festa pel valencià. Amb 
tu, fem llengua, cultura i país.

   La Federació d'Associacions per la 
Llengua - Escola Valenciana proposa 
un model d'ensenyament plurilingüe i 
mul�cultural que s'ajusta a les 
realitats dels país en què convivim. El 
nostre model d'escola es basa en el 
coneixement de les diferents cultures 
que conviuen al País Valenciài en la 
construcció de la igualtat lingüís�ca. 
Ara  com ara,  ca l  deixar  pas  a 
realitats educa�ves que aposten 
per l'aprenentatge de les llengües. 

   Escola Valenciana dóna suport ferm 
a la renovació pedagògica, a la 
inves�gació cien�fica. Està arrelat al 
medi i és construc�vista. Sobretot, 
planteja el reconeixement de les 
c o m u n i t a t s  e d u c a � v e s  q u e 
introdueixen elements innovadors 
perquè les xiquetes i els xiquets 
aprenguen amb un somriure. Aquest 
és el model d'Escola Valenciana: 
e d u c a r  e n  v a l o r s  d ' a m i s t a t ,
convivència, igualtat, pau, solidaritat, 

NOSALTRES, PEL VALENCIÀ
MANIFEST DE LES TROBADES 2018 D’ESCOLA VALENCIANA

MANIFEST
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alcalde de LLANERA DE RANES
disposada a treballar.

   Deixant ideologies a banda i comentaris 
destruc�us que res aporten, conclouré dient que, el 
meu pensar es la veu del poble, al que represente, 
tot allò que siga posi�u ho portaré a terme; el dia 5 
de Maig Llanera estarà plena de gent, els xiquets 
ompliran el poble, els comerços estaran transitats, 
els bars amb moviment....serà un poble ac�u i 
dinàmic, i açò és fer poble! 

        Gràcies i benvinguts tots!

               Antonio Vte Lluch Llorens
             Alcalde de Llanera de Ranes.

    Veïnes i veïns de Llanera comunicar-vos que 
per primera vegada rebrem “La Trobada d'Escoles 
en Valencià” al nostre poble.

   Des del dia 15 d'abril fins el 9 de juny les 
comarques valencianes acullen aquesta cita anual 
de les Trobades, que celebren ja la XXVIIIa edició.

   En maig ens toca el nostre torn i el nostre 
Ajuntament ha col·laborat amb els organitzadors de 
l'esdeveniment amb la finalitat de que el dia 5 de 
Maig el nostre poble vibre d'alegria. Volem omplir 
els nostres carrers de gent; menuts, pares, mares, 
avis....que tots aquells que no coneixen el nostre 
poble vinguen a visitar-nos i coneguen la nostra 
gent, alegre i hospitalària. Que els visitants 
passegen pels nostres carrers i visiten els nostres 
comerços.

   Els més menuts passaran un dia d'allò mes 
diver�t, gaudint de tallers de manualitats i ac�vitats 
lúdiques i culturals.

   Agrair immensament a tots aquells que ens 
visiten i acompanyen, de segur que sereu ben 
acollits i repe�reu.

   A totes les autoritats i amics alcaldes, com 
sempre, us esperem amb els braços oberts!

     I a tot aquell col·laborador i a la gent que vullga 
unir-se a l'organització, donar-li les gràcies, ja que 
tota pedra fa paret.

     Per descomptat cal destacar la tasca ben feta de 
l'equip docent del nostre centre escolar, junt a la 
seua directora i a l'AMPA, que  sempre són gent
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LLANERA DE RANES

d'encontre dels joves, on trobem 
diversos jocs de taula, ping-pong, 
futbolí...
- Zona de la biblioteca: espai dedicat a 
l legir o estudiar amb un ampli 
repertori de llibres actualitzats i 6 
ordinadors amb accés a Internet.
- Zona del Pa�: Pensat per a realitzar 
celebracions i adornat amb una 
meravellosa font.

       Parc Ausiàs March :
Aquest parc està dedicat per una 
banda als infants amb una zona amb 
gronxadors i tobogans, una ampla 
zona per fomentar el joc lliure  i per 
una altra part  al foment de l'esport  

amb una pista de pàdel i un gimnàs a 
l'aire lliure per a persones majors .

   A més a més, cal destacar la 
d e d i c a c i ó  d e  l a  p o b l a c i ó  a 
l'agricultura, que ens fa gaudir d'un 
paradís gastronòmic. L'Arnadí és 
eldolç �pic de la població. Aquest dolç 
està molt arrelat i per aquest mo�u 
tots els anys durant la setmana 
cultural se celebra el tradicional 
“Concurs Nacional d'Arnadí”.

     Llanera de Ranes  està ubicada en el 
cor de La Costera, a tan sols 7 km de 
Xà�va i 58 km de València,  la seua 
població és de 1047 habitants i  està 
envoltada de tarongers  i  tradició.

  Us proposem que passegeu pels
seus carrers i  descobriu edificis 
emblemà�cs, museus i parcs que no 
deixaran indiferent al  vis itant.  
Us recomanem visitar:

  Església de Sant Joan Bap�sta:
Edifici de bella i neta façana situat a la 
plaça que li dóna nom, va ser construït 
a l  s .  XVI I I ,  segons  e ls  models 
neoclàssics, probablement sobre 
restes anteriors del s. XVI.  Ret culte als 
patrons del poble i conserva una 
col· lecció interessant de peces 
d'orfebreria.

  Ermita del Stm. Crist de la Fe :
Situada al cim del Calvari i envoltada 
de xiprers, aquesta moderna capella 

(1981) està dedicada al Crist de la Fe.  
Des d'aquest lloc podrem gaudir 
d'unes meravelloses vistes del poble.

   Museu d'aquarel·la Don Rafael 
Boluda : 
Situat en el centre històric del poble, 
aquest museu alberga una important 
col·lecció d'aquarel·les i dibuixos, obra 
del reconegut pintor valencià Don 
Rafael Boluda i fill adop�u de Llanera 
de Ranes.

   Museu Etnològic Luis Perales:
La important tasca de cura del 
patrimoni etnològic local i comarcal 
portada a terme per Luis Perales, es 
veu plasmada en aquest museu que 
alberga sèries completes d'objectes i 
eines dels diferents oficis i formes 
de vida de la nostra comunitat, 
distribuïdes en tres plantes i soterrani.

        Mirador de la Coma:
Trobem aquest mirador a 2km 
de Llanera de Ranes on podreu 
gaudir de la natura i d'unes vistes 
panoràmiques de tota la comarca de la 
Costera.  A més aquest mirador 
compta amb una zona amb un 
berenador on fer una bona paella o 
barbacoa a l'aire lliure.

      Centre mul�usos “Escoles Velles”:
Situat al costat del parc de la carretera 
de Madrid, aquest lloc ens ofereix 
un gran ventall de possibilitats 
d'entreteniment per a tots els públics.
Està distribuït en quatre zones:

- Zona d'esport: Amb un gimnàs i una 
sala per a ac�vitats dirigides (pilates, 
ioga, dansa...)
- Zona d'entreteniment:  un lloc 
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LA GRANJA DE LA COSTERA
 Campanar, entre altres coses.

A més, durant l'es�u, el poliespor�u Municipal i la 
piscina es converteixen en parada obligada de tots 
aquells veïns i visitants que busquen gaudir de 
l´esport, a més de refugiar-se de les altes 
temperatures que caracteritzen la comarca de la 
Costera i que incrementen notablement l'ac�vitat 
del poble i la seua població.

En defini�va, un municipi que conserva l'es�l de 
vida d'èpoques passades adaptat a les necessitats 
de l'actualitat i que gaudeix d'unes vistes i un 
entorn privilegiat que permeten agafar forces per 
tal d'afrontar el dia a dia.

    El municipi de la Granja de la Costera està ubicat 
en un enclavament privilegiat al centre de la 
comarca de la Costera i a escassos kilòmetres de la 
seua capital, Xà�va, aportant als seus veïns una 
gran qualitat de vida en un entorn on es respira 
tranquil·litat.

  Amb tots els serveis bàsics coberts i la resta 
a pocs minuts dels seus habitatges, els veïns de la 
Granja de la Costera són persones amb gran es�ma 
pel seu entorn, història, gastronomia, cultura i 
monuments disposats a rebre a tot aquell que ho 
desitge amb els braços oberts per tal de donar-li a 
conèixer tots els atrac�us que fan d'aquest
municipi un poble tan amable. 

   Gràcies a les seues bones connexions, els visitants 
podran accedir a aquest poble per tal de deixar a un 
costat, durant unes hores, el frenè�c ritme de vida 
de la ciutat i dels pobles més grans que l'envolten i 
dedicar-se a passejar amb calma per tal de 
descobrir un ambient calmat amb molt d'encant. 

  Però la Granja és molt més, passejant pels seus 
carrers podrem descobrir l´Església Parroquial 'San 
Francesc d'Assis' un temple d'arquitectura Corín�a, 
la façana de la qual fou construïda amb les pedres 
del derruït Castell de Montesa al segle XVIII; el seu 
an�c llavador conservat en molt bones condicions; 
les restes de la façana d´un an�c palau senyorial; les 
restes d'un molí; o l'an�c rellotge de la torre del 
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cerdà
  "De  n o u  la  Tro b ad a  o fere ix 
l'oportunitat de donar a conéixer els 
nostres municipis. En este cas, per 
mitjà del CRA la Costera. Per a algunes 
persones els pot resultar inusual o 
estrany que la Trobada se celebre en 
diferents dies i localitats, però la 
veritat és que els nostres municipis no 
serien el que són, si no haguérem 
�nguts tan meravellosos companys de 
viatge, els nostres apreciats municipis 
veïns. 

   Com a alcalde de Cerdà em 
correspon acostar-vos al poble què 
represente i a la seua gent.

     Cerdà, s'ubica en la Comarca de la 
Costera, junt amb el municipi de 
Torrella i a pocs metres de Llanera de 
Ranes. 

      Aquest  és un municipi xicotet però 
amb grans qualitats, com la seua 
magnífica ubicació amb accés directe 
des de l'autovia, a dos minuts de 
poblacions com  Canals, l'Alcúdia de 
Crespins i a només 7 minuts de Xà�va, 
amb unes vistes privilegiades de gran 
part de la zona de la Costera, una 
tranquil·l itat caracterís�ca dels 
municipis valencians i amb el caràcter 
acollidor de la seua gent. 

      Un viatge pel nostre municipi.

  Cerdà t 'ofereix els  servicis  i 
l'oportunitat per a passar un dia d'allò 
més agradable pels seus carrers i amb 
la seua gent. 

    Pots visitar l'Ajuntament, des d'on 
es ges�ona el dia a dia del nostre 
municipi, a pocs metres se situa el 
Palau del Marqués de Montortal, d'on

es daten parets del Segle XIII, visita el 
llavador municipal amb més de 50 
anys d'història, gaudeix amb tota la 
família del parc municipal recentment 
renovat o de qualsevol dels seus altres 
dos parcs, acosta't al Bar Municipal i 
pren-te un aperi�u en la terrassa del 
Palau, visita els jardins del Tossalet on 
trobaràs diferents varietats d'arbres i 
plantes (perfecte  lloc per a prendre't 
un respir), visita les instal·lacions 
espor�ves, gimnàs i pàdel indoor que 
en breu obriran les portes i perquè no, 
si vens a l'es�u, aprofita per a donar-te 
un bany en la piscina municipal 
recentment remodelada i en breu, 
podràs gaudir  també d'una zona d'oci 
amb  taules i espai per fer paelles, 
torrades, etc.

   Ah i per descomptat, no oblides 
reciclar, per a això t'hem facilitat més 
de 19 punts. 

     Si desitges estar al dia o rebre més 
informació sobre Cerdà, ho pots 
fe r  m i t j a n ç a n t  l a  n o st ra  we b 
www.cerda.es, el nostre Facebook o 
directament enviant ALTA al 602 210 
424, servici gratuït de ban. 

     Sense més i desitjant que gaudiu de 
l a  Tro b a d a ,  n o m é s  e m  q u e d a 
recordar-vos que no oblideu visitar 
Cerdà i els pobles del voltant, ja que 
segur  vos  emporteu una gran 
sorpresa.

             Alcalde de Cerdà
       Jose Luís Gijón i Segrelles
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TORRELLA
LLOCS D’INTERÉS

   Museu Etnològic municipal Vicente 
Mar�nez Climent, es va crear a l'any 
1981 i la seua col·lecció està formada 
pels objectes donats pels veïns de 
Torrella.
 
  Església de la Mare de Déu dels 
Àngels  que data del segle XIII. 
Monument a la Gastronomia – Pouet 
de Sant Vicent i reconstrucció de les 
muralles.
 
     Mirador de la Serreta. 

  Bust de Vicente Blasco García, 
situat a la plaça del seu mateix nom, fill 
il·lustre de Torrella, que va ser rector 
de la Universitat de València durant els 
anys 1784 a 1813. 

  Per a la gent interessada amb la 
nostra història podeu consultar la web 
del nostre municipi, www.torrella.es, 
on trobareu el document "Torrella 
Municipi Històric" de l'Historiador 
Josep Rafael Pérez Borredà, i un estudi 
sobre la figura de Vicente Blasco 
García escrita per Maria Llum Juan 
Liern, Doctora en Història per la 
Universitat de València. 

  També es molt interessant llegir 
sobre el descobriment que vam tenir a 
l'any 2008 a la zona de la Serreta, on va 
aparèixer una necròpolis musulmana, 
i  q u e  va  s e r  d o c u m e n ta t  p e r 
l'arqueòleg Àlex Escrihuela. 

 QUE ES POT VISITAR A TORRELLA? 

     El mirador de la Costera. 
Paratge natural denominat La Serreta, 

des d'on podreu gaudir d'unes 
meravelloses vistes de la Comarca de 
la Costera, a més d'observar una gran 
quan�tat d'exemples de la flora 
autòctona, i conscienciar-se de la 
importància de respectar el medi 
ambient. 

    Portal de l'An�c Cemen�ri, Torres 
del Portal de l'Horta, Monument a la 
Gastronomia i Pouet de Sant Vicent, 
tot situat al Carrer de Baix. 

    Plaça Vicent Blasco García i Plaça de 
l'Almàssera. 

HISTÒRIA DE TORRELLA

   El municipi de Torrella compta amb 
una llarga trajectòria als temps 
anteriors a la conquesta cris�ana al 
segle XIII. La comunitat cons�tuïda 
s'autoregularà més tard en el marc del 
senyoriu alfonsí, inclòs en el terme 
de Xà�va.  Als  segles  moderns 
l'administració del lloc s'estructurà 
com la resta de municipis valencians. 
Més tard, la legislació liberal des de 
1812, consolidarà l 'ajuntament 
autònom fins a l'actualitat.
 
  E l s  o r í g e n s  d e  l a  p o b l a c i ó
documentats en el municipi, es 
remunten a l'època islàmica, es 
tractava d'un conjunt d'alqueries que 
no tenien cap personalitat jurídica ni 
un territori delimitat que estaven 
incloses en el territori d'un castell, es 
aquest cas el de Xà�va.
 
   Després de la reconquesta del Rei 

Jaume I l'organització territorial va 
canviar, i l'alqueria musulmana va 
passar a ser territori de Xà�va, al Llibre 
del Repar�ment es fa referència a la 
donació d'aquest terme com a "Petrus 
Torrelles", d'on prové el nom de 
Torrella. 

      La població de Torrella va adquirir 
la seua independència al segle XIX, al 
1 8 1 2  j a  ga u d i a  d e l  s e u  p ro p i 
ajuntament. 

TERRITORI

   El poble de Torrella es troba localitzat 
a la província de València, a la 
Comarca de la Costera, a 5 km a l'oest 
de Xà�va, capital de la comarca. 

    El principal accés es per l'autovia des 
de València a Albacete, i també per 
l'autovia Central que passa per Alcoi 
fins a Alacant. 
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PROGRAMA D’ACTES  TROBADA XX IIIV
D’ESCOLES EN VALENCIÀ DE LA COSTERA

9:30 HORES

Aplec d'escoles i par�cipants a la porta de 
l'Ajuntament de Torrella (carrer Mossen Ricard 
Climent Mar�nez)

10:00 HORES

Cercavila amb els Nanos de Torrella, la Batucada de 
materials reciclats la Bola de Xà�va, l'Unió Musical 
de Llanera de Ranes, autoritats i tot l'alumnat, 
mares, pares i mestres dels col·legis de la comarca 
de La Costera i la Canal de Naverrés.

10:30 HORES

Benvinguda i parlaments de les autoritats a 
l 'entaulat.  Al  final itzar els  parlaments la 
Muixeranga de Xà�va “la Socarrà” realitzarà una 
figura al so de dolçaina i tabal.

10:45 HORES

Interpretació en directe de la "Jota de la Trobada", 
a m b  u n  a r ra n j a m e n t  fe t  a  p ro p ò s i t  d e 
l'esdeveniment pel compositor Óscar Calatayud 
Gómez, amb l'adaptació de la lletra per Xari 
Mar�nez Navalón i la música de la Unió Musical de 
Llanera i els cants de l'alumnat del CRA la Costereta

D’11:00 a 13:00 HORES

Tallers.

11:15 HORES

Actuació de la "Colla el Cresol", de La Costera i la Vall 
d'Albaida (escenari)

11:30 HORES

Exhibició de padel a càrrec d' Argentum ges�ó 
espor�va (Pista de pàdel)

12:00 HORES

Exhibició de Taekwondo del Club Taekwondo La 
Costera-Xà�va (escenari)

12:30 hORES

Presentació del llibre “Olessia”, a càrrec de 
l'escriptor xa�ví Vicent Terol, a la planta baixa de 
l'Ajuntament de Llanera. 

Actuació musical del grup “Xis i Pum” amb el seu 
espectacle “Xis i Pum van a l’escola”
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13:00 HORES

Entrega dels recordatoris als centres par�cipants a 
l'escenari.

13:30 HORES

Sorteig d'un ordinador portà�l a l'escenari. Durant 
tot el ma� es podran adquirir par�cipacions a la 
p a ra d e ta  d e  l a  C o o rd i n a d o ra  d ' E s co l e s 
d'Ensenyament en Valencià de la Costera. 

Jornada de portes obertes als dos museus de 

Llanera de Ranes:
·Museu d'aquarel·la "Rafael Boluda" (també 
ofereix taller de dibuix i aquarel-la)
·Museu etnològic "Luís Perales”

17:00 HORES

Gymcana "Orienta't, pensa i corre", amb premis per 
als tres primers que completen la gymcana.

Per a par�cipar a la gymcana s'hauran d'apuntar a 
par�r de les 11 h a la taula d'informació de la 
Trobada. El punt de trobada per començar la 
gymcana serà davant l'ajuntament .

www.himetal.es





Ajuntament
Esglèsia
Museu Etnològic Luís Perales
Museu Aquarel·la Rafael Boluda
Centre Cultural
Local Musical
Col·legi Públic Ibáñez Mar�n
Consultori Mèdic
Farmàcia
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tallers
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CANALS

CANALS

CANALS

CANALS

CANALS

CANALS

CANALS

CANALS

EL GENOVÉS

LA FONT DE LA FIGUERA

L'ALCÚDIA DE CRESPINS

L'ALCÚDIA DE CRESPINS

LA LLOSA DE RANES

LA LLOSA DE RANES

LA LLOSA DE RANES

LLANERA DE RANES/ TORRELLA / CERDÀ/ LA 
GRANJA DE LA COSTERA

LLANERA DE RANES/ TORRELLA / CERDÀ/ LA 
GRANJA DE LA COSTERA

LLANERA DE RANES 

LLOCNOU D'EN FENOLLET/ ROTGLÀ I CORBERÀ

MOIXENT

MOIXENT

CEIP VICENT BLASCO IBÁÑEZ

ROTGLÀ I CORBERÀ

VALLADA

VALLADA

XÀTIVA

XÀTIVA

XÀTIVA

XÀTIVA

XÀTIVA

XÀTIVA

XÀTIVA

XÀTIVA

XÀTIVA

XÀTIVA

XÀTIVA

XÀTIVA

XÀTIVA

XÀTIVA

XÀTIVA

XÀTIVA

BOSSES DECORADES

BALLARINES BALLANT/SONANT SONALLS

CLAUERS GOMA EVA

GOTBALL

SERPS I ROBOTS

EL COCO-RIUS

DECORAR UN MARCAPÀGINES AMB DIFERENTS MOTIUS

LA BOLA BOJA / ESTAMPACIÓ DE BOSSES

CONSTRUEIX POLSERES AMB EL TEU NOM

CARPETES DIVERTIDES

DECORACIÓ DE BOSSES DE PAPER

JOCS POPULARS

PUNTS DE LLIBRE

TRAU-LI SUC A LA TROBADA

FEM COLLARS

FIGUPLAY

LLIBRETES

PEDRES PINTADES I SARGANTANES

ACTIVITATS LÚDIQUES I TALLERS

VELES I VENTS

IMANTS DE PLASTILINA

ELABORACIÓ DE CIRIS / TALLER DE XAPES

XAPES DIVERTIDES

L'UNIVERS EN UNA BOTELLA

LA BOLA BOJA

PASSEJANT EL MEU POBLE

TALLER DE POLSERETES

GOVER

AVISOS IMANTATS

NO PERGUES EL FIL

AMPOLLES DE SAL

MINIONS

JUGUEM

SPINERS

DECORACIÓ D'UNA BOSSA DE PAPER

FEM VISERES

MÉS CONTENTS QUE UNES CASTANYOLES

UN AMOR DE BOSSES

ABALORIS AMB CAPSULES DE CAFÉ

TALLER DE GRAVAT I ESTAMPACIÓ

CURIOSITATS

FOTORECLAM

CEIP CARLES SALVADOR

CEIP JOSÉ MOLLÀ

AMPA CEIP JOSÉ MOLLÀ

CEIP PAPA CALIXTE III

AMPA CEIP PAPA CALIXTE III

CEIP VICENTE RIUS GUILLEMES

COL·LEGI CERVANTES

IES FRANCESC GIL

IES SIVERA FONT

CEIP MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS

CEIP I AMPA MARE DE DÉU DELS XICS

CEIP LA SÉNIA

SES SIVERA FONT

CEIP CRIST DEL MIRACLE LA LLOSA DE RANES

DITETS, CENTRE DE CRIANÇA RESPETUOSA

SES LA LLOSA DE RANES

CRA LA COSTERETA

AMPA CRA LA COSTERETA

CENTRE D'ACOLLIDA DE MENORS DE FORMACIÓ ESPECIAL 
ANASSSIM

CRA LLOCNOU-ROTGLÀ

CEIP PARE MORENO I AMPA

IES MOIXENT

CEIP VICENT BLASCO IBÁÑEZ

EI MANUEL ROSICH

CEIP RAMÓN MARTÍ SORIANO

IES DE VALLADA

CEIP ATTILIO BRUSCHETTI

CEIP I AMPA GOZALBES VERA

CEIP BEATO JACINTO CASTAÑEDA

AMPA CEIP BEATO JACINTO CASTAÑEDA

CEIP MARTÍNEZ BELLVER

AMPA MARTÍNEZ BELLVER

CEIP TAQUÍGRAF MARTÍ

AMPA CEIP TAQUÍGRAF MARTÍ

CEI Ma.TERESA COLOMA

C.E.I  NINOS XÀTIVA

CEI BETÀNIA

CEE PLA DE LA MESQUITA

AMPA CEE PLA DE LA MESQUITA

IES  JOSEP DE RIBERA, XÀTIVA

IES DR. LLUÍS SIMARRO LACABRA

ASPROMIVISE. CENTRE OCUPACIONAL LA COSTERA-
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PUNT D'INFORMACIÓ. VENDA DE SAMARRETES 
I ALTRES PRODUCTES.

TALLER DE TAPETS. FES-TE AMIGA O AMIC 
D'ESCOLA VALENCIANA

EXPLOREM PER CUIDAR L'AIGUA

FOTORECLAM "TOTA DITA FA PARET"

Programa de radio d'Escola Valenciana

TALLER DE DIBUIX I PINTURA

BOIXETS

TALLER REIVINDICATIU "STOP DEURES"9STEPV - IvINFORMACIÓ

BENEFICIS DE L'AGRICULTURA ECOLÒGICA

COLORS PER UN TUB

TALLER DE MUIXERANGUES I PUNTS DE LECTURA

Informació de  les activitats de l'associació.
Venda de llibres.

MATERIALS DIVULGATIUS

LES LLETRES DEL MEU NOM

DEIXA LA TEUA EMPRENTA AMB CREU ROJA

Mostra i venda de publicacions pròpies

Animació recinte trobada

Venda de llibres i signatura

Exposició i venda de llibres

VENDA DE LLIBRES I MÚSICA EN 
VALENCIÀ

LLIBRES EN VALENCIÀ

VENDA DE LLIBRES

VENDA DE LLIBRES

NUCS MARINERS

BOLA SENSORIAL

Ací t’entenem

Tenda de refugiats i informació

JUGAFUSTA

PRODUCTES MUSICALS INFANTILS

informació

COORDINADORA D'ESCOLES D'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ 
DE LA COSTERA

ESCOLA VALENCIANA

GENERALITAT VALENCIANA

DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA - UNITAT DE NORMALITZACIÓ 
LINGÜÍSTICA

RADIO ESCOLA

MUSEU D'AQUAREL·LA "RAFAEL BOLUDA" LLANERA DE
RANES

AMES DE CASA TYRIUS DE LLANERA DE RANEs

FAMPA VALÈNCIA

COMITÉ D'AGRICULTURA ECOLÒGICA DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

ESPAI JOVE DE LA FONT DE LA FIGUERA

MUIXERANGA DE XÀTIVA LA SOCARRÀ

ASSOCIACIÓ CULTURAL "LA GARROFERA", de l'Alcúdia de 
Crespins

ASSOCIACIÓ CULTURAL SERRA GROSSA DE VALLADA

AFA CANALS. ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I PERSONES AMB 
ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES

CREU ROJA ESPANYOLA- XÀTIVA

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA COSTERA

Batukada de material reciclat la Bola de Xàtiva

Andana Editorial

Edicions 96

EDICIONS DEL BULLENT

EDICIONS DEL SUD

Lletra Impresa Edicions

LLIBRERIA PAU PÉREZ DE RAFELBUNYOL

ESCOLA MARINA MIRAMAR

IRCO, S. L. (Industrias de Restauración Colectiva, S. L.)

Troballengua Cultura S.L.

ACNUR

IVAJ - XARXAJOVE - EAJ MÓN MÀGIC

“XIS I PUM VAN A L’ESCOLA”

stepv-iv

ENTITAT’ASSOCIACIÓ/EMPRESA ACTIVITAT
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EL CRA LA COSTERA, implicats en l'escola. A més a més, les 
escoles rurals fomenten el vincle de 
l'alumne amb el seu territori. 

    Pel que fa a les escoles unitàries, 
com la de La Granja de la Costera, 
juntar xiquets i xiquetes de diferents 
edats en una sola classe, pot resultar 
un es�mul per a aquestos, que 
aprenen a ajudar-se uns a altres 
segons les seues necessitats, en 
situacions de la vida quo�diana. 

   Al nostre CRA procurem actuar 
simultàniament amb les ac�vitats i 
celebracions que realitzem: l'alumnat 
d'infan�l visiten els de tercer cicle a 
Cerdà-Torrella per veure un teatre el 9 
d'octubre;  anem tots junts a visitar la 
foguera de Cerdà en Sant Antoni; el 
Carnestoltes ens porta a tots a la 
Granja de la Costera, per fer una 
cercavila i esmorzar tots junts; si hi ha 
algun taller, acudim a l'aulari de 
Llanera, on hi ha més espai i podem 

gaudir millor de l'ac�vitat… És a dir, 
dins de les nostres possibilitats, 
intentem conviure el major temps 
possible.

    Per al CRA La Costereta és un gran 
honor que la XXVIII Trobada d'Escoles 
en Valencià de La Costera, enguany 
dedicada a Joan Fuster, es celebre, per 
primera vegada a Llanera de Ranes, 
donant par�cipació també als pobles 
de Cerdà, Torrella i La Granja de la 
Costera. Convidem a xiquetes, xiquets 
i grans de la comarca i esperem que 
gaudiu de les ac�vitats proposades.

   Sols queda, per part de l'escola, 
agrair a mestres, a l'alumnat, a les 
mares d'alumnes que han col·laborat 
f e n t  l e s  d i f e r e n t s  t a s q u e s 
d'organització i als ajuntaments dels 
quatre pobles pel suport i l'ajuda que 
ens han concedit.

  “ H e  d e  d i r - l i  u n a  c o s e t a  a 
l'especialista de música…, però fins el 
dimarts no ve… millor li cride”, “Hui 
tenim reunió… hauré d'anar a l'altre 
aulari quan acabem...” Frases com 
aquestes se'ns passen pel cap al llarg 
de la nostra jornada laboral com a 
m e s t r e s  a l  C R A …  I  é s  q u e  e l 
funcionament del col·legis rurals 
agrupats és un poc diferent del 
col·legis públics més grans.

  El  Col· legi Rural Agrupat “La 
Costereta” està situat als termes
 municipals de Cerdà, Llanera de 
Ranes, Torrella i La Granja de la 
Costera. Des del curs 1971-1972, el CP 
Ibáñez Mar�n de Llanera de Ranes, el 
CP de Cerdà i el CP. de Torrella, 
t rebal len conjuntament en un 
projecte educa�u (PAEP) acordat per 
l e s  a u t o r i t a t s  a c a d è m i q u e s  i 
municipals i pels pares i mares de 
l'alumnat dels tres pobles, amb 
l'objec�u de millorar la qualitat de 
l'ensenyança. D'aquesta unió es
beneficiaren tots: xiquetes i xiquets, 
mestres i  pobles. L'alumnat va
augmentar el seu rendiment en 
mil lorar la qual itat  de l 'esforç 
e d u c a d o r ;  e l  p r o f e s s o r a t  e n 
concentrar la seua atenció en dos o 
menys nivells, va poder disposar de 
més temps per a l'atenció individual 
d'aquells  alumnes que més ho 

necessitaven; i els pobles, perquè, 
amb la millora educa�va, s'anaren 
creant noves aules, fins a arribar, en 
l'actualitat, a tenir un curs per nivell.

    Des de l'any 1997, aquestos aularis 
junt amb el de La Granja de la Costera, 
que funciona com a escola unitària, 
formen el CRA La Costereta. A l'aulari 
de Llanera de Ranes s'imparteix 
infan�l i 1r, 2n i 3r de primària, i al de 
Cerdà-Torrella,  4t, 5é i 6é de primària. 
E l s  t re s  a u l a r i s  co m p a r te i xe n 
especialistes. 

    D'altra banda, a la nostra escola, els 
alumnes de l'aulari de Cerdà-Torrella 
acudeixen a l'hora del menjador a 
l'aulari de Llanera,  gràcies a l'ajuda de 
transport prestada pels ajuntaments.

    Si som realistes, ens podem adonar 
que, cada vegada més, els col·legis 
rurals estan desapareixent. El CRA la 
Costereta  és  un  de ls  dos  que 
existeixen a la comarca de La Costera. 
De segur hi ha inconvenients en 
aquest �pus d'escoles, com, per 
e x e m p l e ,  l e s  d i fi c u l t a t s  d e 
comunicació entre els membres del 
claustre; però… també hem de veure 
la part posi�va. A les escoles rurals, els 
xiquets reben una atenció més 
individualitzada i l'AMPA i els pares i 
mares ,  en  genera l ,  estan més 

S U P E R V I V E N T
DE L’ESCOLA RURAL

BRODATS INDUSTRIALS, PRENDES D'ESPORT, 
PUBLICITAT, GORRES

 
C/ BATISTA I ROCA Nº 6 BAIX

08302, MATARÓ
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j o t aj o t a
de la costera

de la trobada
Jota de la Trobada interpretada per l'alumnat  4t i 5é 
de l'aulari de Cerdà del CRA la Costereta i pels 
músics:

TROMPETA: Vicent Vidal Miguel, Rafa Climent 
Mar�.
TROMBÓ: Joan Álvarez Fayos , Marc Genís Cháfer, 
Miquel Ballester Sancho.
FLAUTA TRAVESSERA: Laura Guerrero Nadal.
SAXO: Saül Guerrero Nadal; Victor Agus� Mar�nez.
SAXO TENOR: Óscar Sala Esteve.
TROMPA: Marcos Serra Díez, Rafa Fuentes Esteve.
TUBA: José Luís Ballester Ferrando.
OBOE: Marina Sanchis Gómez.
CLARINET: Empar Fornés Climent, Rebeca Sereno 
Climent.
FAGOT: Rafa Sala Esteve.
PERCUSSIÓ: Xavi Ribera Alzamora, Álvaro Navarro 
Frigols, Paco Tomás.

 Dirigits per Óscar Calatayud Gómez, qui també ha 
fet els arranjaments de la cançó. 

Lletra adaptada per Xari Mar�nez Navalón. 

Gravació enregistrada i mesclada per Carlos Cabello 
Franco i José Tomàs Arnau a Llanera de Ranes i 
Cerdà, l'abril de 2018.

La cançó està disponible a al canal de youtube de 
La Costera per la llengua: 
h�ps://youtu.be/mNYj9TxHWRk

https://youtu.be/mNYj9TxHWRk


AMPA
l'entorn.

  Ens agradaria destacar i posar en
 valor la importància de la par�cipació 
i col·laboració solidària realitzades per 
diversos comerços del poble. A 
tothom vaja per davant el nostre 
agraïment més sincer.

    Aquesta és la nostra línia de treball i 
estem oberts a totes les propostes que 
des de les famílies ens puguem arribar 
per millorar les nostres accions.

   Desitgem a tots els xiquets, xiquetes, 
pares, mares, mestres, veïns i veïnes 
que passeu  un bon dia en els nostre 
poble, vos esperem en la TROBADA 
DE LLANERA DE RANES.

 LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AMPA.
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   Es�mats veïns i veïnes:

   L'AMPA del CRA LA COSTERETA som 
l'associació que representa els pares i 
las mares de l'alumnat de l'escola. 
Com a pares i mares, el que pretenem 
és par�cipar, amb el claustre de 
mestres en la tasca educa�va dels 
nostres fills.

  És per això que volem agrair, en 
primer lloc, a tots els pares i mares que 
formen part d´aquesta associació al 
claustre i equip direc�u de l'escola, als 
ajuntaments i  tota la gent que 
col·labora amb nosaltres amb l'únic 
objec�u d'afavorir i defendre els drets 
dels nostres xiquets i xiquetes. 

  No podem deixar passar aquesta
ocasió, per donar les gràcies i felicitar 

públicament els nous membres de 
l'actual direc�va, que juntament amb 
els que estem treballant des de fa 
temps amb molta il·lusió i esforç, hi 
dediquem temps als xiques sense 
rebre res a canvi, tan sols la sa�sfacció 
del que hem fet.

  L'objec�u principal de l'AMPA és 
informar i assessorar els pares i mares 
de las ac�vitats pròpies de l'AMPA i 
del centre escolar, altres objec�us que 
b u s c a  l ' A M PA  s ó n  b u s c a r  l a 
par�cipació  de la família en la vida del 
centre, col·laborar amb el professorat 
per el bon funcionament del centre, 
real itzar ac�vitats de caràcter 
educa�u que reforcen els valors i 
objec�us del projecte educa�u del 
centre i  fac i l i tar  les  ac�vitats 
educa�ves i lúdiques en relació amb

CRA
“LA COSTERETA”
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      Bona vesprada!

   Des de la Fundació Sambori volem 
agrair i molt, el treball de tots els qui 
esteu ací, ja que gracies a vosaltres 
aquest premi és el que és i té la 
importància que té! Volem agrair 
també la tasca de les persones 
responsables de l 'organització, 
en�tats col·laboradores i dels jurats 
que any rere any fan que aquest premi 
siga el premi de narra�va amb major 
par�cipació a nivell europeu. Gràcies a 
totes i tots vosaltres, el nostre premi 
va �ndre, en la passada edició, una 
par�cipació de 684 centres, 4.000 
professors i professores, i 88.397 
alumnes.

  Com sabeu, aquest any el Premi 
Sambori compleix 20 anys! Complim 
20 anys de dedicació i es�ma a la 
nostra llengua gràcies a vosaltres, 
pares, mares, famílies, professionals 
de l'educació, i a tots els xiquets i a 
totes les xiquetes, que dibuixeu amb 
paraules històries màgiques  i ens 
conver�u en lectors dels vostres 
contes. 

     Amb mo�u dels 20 anys dels Premis 
S a m b o r i ,  e s t e m  c o n t e n t e s , 
il·lusionades, esperançades. Som un 
poble que celebra la vivesa de la seua 
llengua. Engresquem, encoratgem les 
joves promeses de la literatura a 
con�nuar amb les seues creacions. 
Som un poble que sap que la lectura és 
el camí cap al progrés, el coneixement, 
la pau, la igualtat, l'alegria, la jus�cia,  

la solidaritat.... L'escola en valencià 
ens ensenya a llegir i a escriure, ens 
ofereix la possibilitat de descobrir 
universos literaris...

  El motor de la Fundació Sambori sou 
vosaltres, vosaltres sou el premi.  
Sabem que sense literatura en la 
nostra llengua, no tenim futur. 
Vosaltres sou el futur i per això sou 
vosaltres qui heu d'escriure línia per 
línia com voleu que siga el nostre món.  

   Mol�ssimes gràcies a totes i a tots, 
professorat, alumnat, pares i mares... 
pel vostre suport. Gràcies i esperem 
que gaudiu de l'acte!

            FUNDACIÓ SAMBORI

premis sambori ACTA
   Reunides totes les actes dels jurats del Premi Sambori 2018 de 
Literatura en Valencià a la seu de la Coordinadora d'Escoles 
d'Ensenyament en Valencià de la Costera, el dimarts 17 d'abril,  el 
jurat format per:

- Educació infan�l i treballs d'Aula de Primer Cicle de Primària: 
Cris�na Sancho Bru, Rafa Sanchis Carreres i Toñi Rabasco Peiró, 
del CEIP José Mollà de Canals

- Primer cicle d'educació primària, modalitat individual: Ricardo 
López Chacón, Susana Clemente Nieto, Tamara Reig Linares, 
Izaskun Espinilla Herrero i Jesús Sánchez Aguado, del Col·legi 
Cervantes de Canals.

- Segon cicle d'educació primària: M. Remei Bolinches Mar�nez, 
Dulas Sanchis Vicent, Ruth Miralles Morell i Josep Enric Boluda 
Perucho, del CEIP A�lio Brusche� de Xà�va.

- Tercer cicle d'educació primària: Alfons Catalán Alcón, Luz 
Maria Peñuelas Mena i Josep V. Mar�nez Mar�nez, de l'IES Josep 
de Ribera de Xà�va.

- Necessitats Educa�ves Especials: Maria Rosa Hernández 
Jiménez, Brenda Sanchis Mollà i Mari Carmen Ferri Montell, del 
Centre Ocupacional la Costera - ASPROMIVISE

- Primer Cicle d'ESO: Marta Casanova Richart, Laura Ferri Lluch i 
Empar Bello Mar�nez, del CEIP Crist del Miracle de la Llosa de 
Ranes.

- Segon Cicle d'ESO: Maria Jesús Crespí Capella, Cris�na Gozalbes 
Tormo, Josefa I. Guarner Navarro, Alvar Soriano Samper, del CEIP 
Gozalbes Vera, i Josep Artur Sendra Abril, mestre jubilat i etern 
col·laborador.

- Batxillerat: Fernando Àngel Madrid i Vicent Benavent Vidal, de 
l'IES de l'Alcúdia de Crespins

S'ha acordat atorgar els guardons als treballs de les dis�ntes 
modalitats i cicles que a con�nuació s'esmenten:  
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 Juan Miguel Navalón Rubio, del CEE 
Pla de la Mesquita de Xà�va.

Primer Cicle d'ESO 

- 1r premi: On se les emporte el vent, 
Laura Hernández Hernández, de l'IES 
Moixent

- 2n premi: Carles, el xiquet inventor, 
de Zaira Ibáñez Arribas, de l'IES Lluís 
Simarro Lacabra de Xà�va

- 3r premi:  El Roure, de Lucía García 
Gómez, de l'IES de Vallada.

Segon Cicle d'ESO 

-1r premi: Un cel ple d'estreles, de 
Naiara Granero Calatayud, de l'IES la 
Canal de Navarrés, de Navarrés

- 2n premi: Un raig d'esperança, de 
Miranda Vila Perales, de l'IES de 
Vallada

- 3r premi: Les arrels no es mouen, de 
Clauda Mar�nez García, de l'IES de 
Vallada

- Menció especial: Slav, d'Àngels 
Asensi Soto, de l'IES Moixent

Batxillerat i Cicles Formatius
 
- 1r premi: Ets com una poesia 
inacabada, de Lucy Li Parra, de l'IES 
Sivera Font de Canals

- 2n premi: Obriu les portes, de Paula 
Alcaraz Albuixech, de l'IES Francesc Gil 
de Canals

- 3r premi: El desastre de Manila, de 
Miriam Arnau García, de l'IES Francesc
Gil de Canals.

- Menció Especial: On els límits 
s ' a c a r i c i e n ,  d e  L a u ra  B o l u d a 
Alventosa, de l'IES Sivera Font de 
Canals.

Formació de Persones Adultes i 
Escoles Oficials d'Idiomes

- 1r premi: Deixeu-me, somnis d'un 
ardit, de Joaquín Casiano Nadal, del 
CPFPA Francesc Bosch i Morata de 
Xà�va

-2n premi: La princesa del cementeri, 
d'Ognyahov Mihaylov, del PMFPA 
Canals

- 3r premi: Guanyes o perdes, de Javier 
Gascó Palomares, del CPFPA Francesc 
Bosch i Morata de Xà�va

- Menció especial: Tot esforç té la seua 
recompensa, de Maria José Richart 
Llorens, del PMFPA Canals.

  Enhorabona a tots els guardonats, 
gràcies a tot el professorat que fa 
possible cada any el Premi Sambori, 
així com també agrair la tasca dels 30 
jurats que voluntàriament empren el 
seu temps en la lectura dels treballs i 
posterior deliberació. 

   A la fase comarcal del Premi Sambori 
han par�cipat vora 4000 alumnes de 
pr imària,  secundària  i  escoles 
d'adults, gràcies a la col·laboració de 
més 170 docents que ho fan possible 
cada any.

Educació Infantil Modalitat d'Aula

- 0-3 anys: El núvol viatger, de l'Escola 
Infan�l Ninos de Xà�va

- 3 anys: Berta no pot dormir, del CEIP 
Vicent Blasco Ibáñez de Montesa

- 4 anys: Marina i Totoaba, del CEIP
Mar�nez Bellver de Xà�va

- 5 anys: Els menja fem, del CEIP Vicent 
Blasco Ibàñez de Montesa

   Així mateix, el jurat ha considerat 
que entre els 7 treballs presentats en 
la categoria d'aula d'educació infan�l 
de 5 anys, i davant la dificultat de triar 
només un guanyador,  calia fer una 
menció especial a l'obra El viatge de la 
�a Lola, del CRA la Costereta, per la 
seua originalitat.

Primer Cicle de Primària 

- Infan�l d'aula Primer Cicle: La 
llapissera plorera, del CEIP Crist del 
Miracle de la Llosa de Ranes

- 1r premi: El drac i els somnis de 
colors, de Sara Ramos Viñes, del CEIP 
Mare de Déu dels Desemparats del 
Genovés

-2n premi: El regal de Sofia, de Nerea 
Fayos Navarro, del CEIP Juan Lacomba 
Guillot de Xella

- 3r premi: Les tres fades, de Laura 
Giménez Matoses, del CEIP José Mollà 
de Canals

-  M e n c i ó  e s p e c i a l :  S a m u e l , 
elmissatger del futur, de Samuel 

Gervasini Castaño del CEIP Mar�nez 
Bellver de xà�va

Segon Cicle de Primària 

- 1r premi: El rellotge màgic, d'Andreu 
Llopis Pérez, del CEIP Mar�nez Bellver 
de Xà�va

- 2n premi: Els misteris de Clara, de 
Mireia  Micó Baldrés,  del  CEIP 
Gozalbes Vera de Xà�va

- 3r premi: El xiquet inventor, de Lucía 
Ramírez Bellver, del CEIP Beato Jacint 
Castanyeda de Xà�va

- Menció especial:  El món dels 
Donyets, de Mar�na Valor Gozalbes, 
del CEIP Gozalbes Vera de Xà�va.

Tercer Cicle de Primària 

- 1r premi: Un nadal inoblidable, de 
Jessica Muñoz Bas, del CEIP Mare de 
Déu dels Xics de la Font de la Figuera

- 2n premi: La maga Lola, de Sara 
Gozalbes Soler, del CEIP Mar�nez 
Bellver de Xà�va

- 3r premi: El somni de Marina, de 
Paula Argente Romero, del CEIP Crist 
del Miracle de la Llosa de Ranes.

Necessitats Educatives Especials, 
modalitat individual

- 1r premi: Les històries de Pep, de 
Paco Tornero Delgado de Molina, del 
CEE Pla de la Mesquita de Xà�va

- Menció especial: Uns bons amics, de

guardonats premis sambori 2018




